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verdorvenheid van Hooft kan ik niet zoo gemakkelijk gelooven, wel aan een 
zekere onbedrevenheid in de dramatische kunst, ten deele misschien als gevolg 
van eene nog geringe levenservaring. Hij was, toen hij Oranidaschreef, omstreeks 
vierentwintig jaar oud. Wat hem vooral bezighield was de po~zie der liefde, 
zooals hij die in de school van Italiaansche en Fransche dichters had geleerd ; 
en verder zal zijn levenswijsheid vooral hebben bestaan uit de welgestileerde 
sententies van schrijvers die hij gaarne las. Maar indien hij door eigen onder- 
vinding duidelijk had gezien, hoe in het werkelijke leven iemands eer wordt 
aangetast door een huichelarij als die van Daifilo, dan zou hij geloof ik zijn 
geliefden herder die schande hebben bespaard. 

Oroningen. A. KLOYVER. 

H O L L A N D S C H - E N G E L S C H E  R A A K P U N T E N  EN 
P A R A L L E L L E N .  

De t w e e l e d i g e  e n - v e r b i n d i n g e n .  

In w 235 van zijn mooi boek Orowth and Structure of the English 
Language zegt Prof. Jespersen, dat het rhytmisch gevoel een groote rol 
speelt, zelfs in de gewone taal van her dagelijksch leven en hij wijst er o. a. 
op, dat , in combinations of a monosyllable and a dissyllable by means of 
and the practice is always to place the short word first . . . .  Thus we say. 
bread and butter, not butter and bread; further bread and water, milk and 
water, cup and saucer, wind and weather, head and shoulders, by f i ts  and 
snatches, from top to bottom, rough and ready, rough and tumble, free and 
easy, dark and dreary, high and migMy, up and doing." Op taalgebied is 
het echter altijd rain of meet gevaarlijk om zieh van her woordje always te 
bedienen, dat zoo gemakkelijk uit de pen vloeit. In EnglischeStudienzijn door 
schrijver dezes tal van voorbeelden gegeven, waarin we niet her a l l~n  mogelijk 
geaehte rhytme -,- • -,- X maar juist het onmogelijke -,- X • ~ rhytme aan- 
treffen. Wel zegt men nooit anders dan bread and butter of milk and water, 
maar in andere minstens even oude verbindingen krijgt men de leden in 
omgekeerde orde, met her kortere woord op de laatste plaats: pepper and 
salt, sugar and milk enz. Nog sprekender is butler and cheese, en waar her 
heel natuurlijk is, dat men bijv. aan de gewichtigste perso0n ook de eerste 
plaats toekent, zooals in mother and child, zou men ook verwachten nurse 
and baby, en toeh vindt men baby and nurse. Wie aandachtig zijn krant 
leest of andere huis- of tuinlitteratuur, zal her heel gauw duidelijk worden 
dat Prof. Jespersen's uitspraak niet te handhaven is, zelfs niet met een zekere 
restrietie. Ook in de advertenties, die toch zeker de levendste taal geven die 
men bedenken kan, ziet men slag op slag verbindingen als carpets and rugs 
(Punch 1915), in all sizes and shapes (id.), with contrasting collar and 
cuffs a) (Daily Tel. 1915), a mixture of cotton and wool (id.), whisky and 
beer (id.), iron and steel (id.), wills and bequests (id.), orange and green, 

1) Willert geeft in ztl n Die alliterierenden Formeln 5 bewijsplaatsen voor cuffs and collar, 
tegen 2 met de omgekeerde volgorde. 
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assets and debts (Times 1915), claims and demands (id.) enz. Tegen- 
over e e n  geval als collar and cuffs staat wel o. a. de verbinding shoes and 
stockings, waar men natuurlijkerwijze omgekeerd stockings and shoes - 
zooals her ook in onze taal is - .  verwachten zou,  maar aan den anderen 
kant valt dan toch weer te wijzen op een oudere verbinding, zooals doublet 
and hose, bij .Shakespeare voorkomende en een staande verbinding gebleven 
tot in de 19de eeuw, zooals blijkt uit clen N. E. D. In dit verband kan hier 
gewezen worden op de zeker reel juistere theorie van Dr. Fijn van Draat. 
in zijn in Englische Studien gepubliceerd interessant opstel Voluptas aurium 
zegt hij van de met het -,- • .• ~- rhytme voorkomende verbindingstype~ ,,It 
is a rhythmic group which is not unknown in the mediaeval cursus, but 
which was early abandoned because it was felt as a harsh, unpleasant group. 
In English, where it occurs from the earliest times down to our own day, 
it has never made the impression of a harsh group. On the contrary, it has 
even enjoyed a degree of favour, and as we advance in point of time, we 
find it used i n  ever increasing frequency.~' Toch kunnen wij, volgens de 
noot van den schrijver bij deze passage, niet zeggen lodging and board, 
taxes and rates, water and milk, bacon and eggs, saucer and cup, dishes 
and plates, daughters and sons, stockings and shoes. Wij zeggen echter . . . .  
alles[ Hoe vast rates and taxes ook staat, toch k0mt met ~- • • ~- taxes 
and dues wel voor, en ook ziet of hoort men soms bacon and eggs, waar- 
schijnlijk onder invloed van ham and eggs, terwijl wij chicken and ham, 
chicken and tongue, salmon and shrimp, turkey and ham, turkey and tongue 
of al of niet geimporteerd mutton and lamb iederen dag op onze onbijt- 
tafel potted voor ons kunnen krijgen met bij' her nagerecht van het diner 
filberts and cobs, apples and pears, pancakes a'nd jam enz. D i t  alles zoo 
onze eetlust niet bedorven wordt door de mededeeling ,,the market has been 
.quiet and dull." Maar ook daarvoor is er balm in Ogead: op een andere 
pagina van ons lijfblad staart de vraag ons tegen: ,,what would you give 
to always feel merry and bright?" En zoo wordt zelfs onze gezondheid tot 
een object van bargain and sale. 

Het lijkt wel of er een bepaalde voorliefde bestaat om her tweelettergrepige 
woord voorop te plaatsen, ledereen kent de allitteratie mad and merry uit 
Shakespeare's Taming of the Shrew, waarvan wij een naklank vinden in 
Carlyle's mirth and madness. Ofschoon het nu volgens de regelen der 
kunst en der traditie mad and merry had moeten blijven, vinden wij - behalve 
merry and  wise in den N. E. D. - toch in Punch 1915 het volgende: ,,Jolly 
things hansoms, then. Absolutely made for two. The horse's jingling bell 
brought to mind so much that was merry and mad." Dat de groepeering 

• x -~ maar zwakjes als een rhytmisch~ ~nheid  gevoeld zou worden en 
-must in every instance, give way to the group ~- • -~ •  zooals Dr. Fijn 
van Draat wil, lijkt mij geenszins bewezen, te meer daar de gevallen bij 
dozijnen te tellen zijn, waarin de volgorde geheel willekeurig te nemen is, 
zooals in pigs and potions, risks and dangers, facts and fancies enz., terwijl 
in andere weer, behalve de regelmatige-~ •  • groepeering ook de om- 
keering voorkomt of -~ • • ~- afwisselt met ~- • -~ • : naast her gewone 
kind and courteous vindt men ook courteous and lu'nd, en het bijna vast- 
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staande Latin and Greek wordt een enkele maal aangetroffen in de volgorde 
Oreek and Latin. Merkwaardig is in dit opzicht het Educational Supplement 
van de Times van 9 Fehruari 1912. Regelmatig heet het Latin andGreek in 
the retention of  Latin and 9reek, where Latin and Oreek are taught, teach 
Latin and Greek euz., maar in een citaat van Prof. Conington uit 1868 heet 
het in hetzelfde stuk: ',This is a ground for preference which every dead 
language has; but Qreek and Latin have more." Hoe blijkbaar enkel de 
luim van her oogenblik hier den doorslag geeft, zien wij uit The Athenwum 
van 1915: ,,In our generation Sir Walter Raleigh and Mr. J. W. Mackail 
have given us introductions to the ardours of the seraphim and mystical 
mathematics of the city of heaven, bringing to their work strong and sensitive 
styles, long and deep knowledge, accurate scholarship in many literatures, 
but especially in Greek and Latin, and a deep enthusiasm for all that is 
noble in poetry: '  

Zooals reeds gezegd werd, kan men behalve eggs and bacon ook hooren 
bacon and eggs, en zeer eigenaardig !s wel, dat ons gerecht spek  en e ieren,  
oorspronkelijk collops genoemd, in de 10de eeuw heet collops and eggs; in 
1877 omschreven als: ,,fried bacon and eggs" (N. E. D.)I). Hoe is her nu 
te verklaren, dat onze ge le  l e e u w e n b e k  behalve eggs and bacon of eggs 
and butter ook eggs and collops heet? Vermoedelijk heeft hier zoowel her 
aanschouwingselement als her rhytmisch gevoel een rol gespeeld plus de 
analogiewerking van eggs and bacon, eggs and butter. 

Het is opmerkelijk, dat, waar het Engelsch z66 een vrij groot aantal ge- 
vallen heeft met vari~erende volgorde der beide ieden, de Hollander maar 
een enkele maal kan zeggen, dat de .volgorde onverschillig is of dat hij er 
aan twijfel t wat her eerst komt, zooals bij dag  en nacht ,  in her Engelsch 
day and night, night and day of bij wi t  en zwar t ,  in her Engelseh altijd 
black and white of kat  en hond,  in her Eng. alfijd cat and doE, zooals in 
a cat-and-dog life2) en it rain cats an dogs, waarbij her rhytme echter 
geen rol speelt. Waar dat w&l her geval is, dient men in elk geval eveneens 
de gewone practijk te kennen om niet door de moedertaal met hare voorliefde voor 
her -~ • x -~ rhytme verleid te worden tot overzettingen die een Engelschman 
zouden hinderen, al zou hij ze volkomen begrijpen. De moeielijkheden die 
zich hierbij voordoen, worden door onze woordenboeken maar zelden opge- 
lost s), en daarom kan her zijn nut hebben om ook eens te wijzen op de 
volgorde der beide leden, al zal het niet mogelijk zijn altijd een verklaring 
te geven van de zich voordoende verschillen. 

in reel gevallen komt ~n volgorde ~n rhytme in beide talen geheei overc~n, ~ 
terwijl sores ook her allittereerend element - dat hier ,zoo vaak opduikt - 
niet ontbreelR, hetzij als herhaling van den klinker of van den m&leklinker. 
Met allitteratie vinden wij zoo de volgende gevallen, waarvan de enkele met 
een ~ aangeduide een omwisseling der leden toelaten: 

z) Vgl.  echt'er Beeton's  Book o f  Cookery voor  lie tegenwoordige beteekenis. 
2) Vgl.  her .Fransche vivre COmma chien et chat. 
a) En hoe dan flog! In ~ n  onzer Woordenboeken vindt  men onder r a z e n  ook r a z e n  en  

t i e r e n  = to f r e t  and fume, maar  onder t i e r e n  staat t i e r e n  e n  r a z e n  = to t e a r  a n d  
swear, zoodat dus f r e t  and fume  hetzelfde zou zijn als tear and swear. Aan rage and rave, 
.de ver ta l ing in dlt geval,  is heelemaal niet  gedacht.  
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af  en aan. 
bout en blaaw. 
door dik en dun. 
dit en dat. 
door en door. 
duin en dal. 
frank en vr#. 
huis en hof  
in en uit. 
meet en meet. 
strak en s t# f  
t#d en t#. 
vuur en vlam. 
wel en wee. 
wie en war. 
zoet en zuur. 

Rijmend zijn o. a. : 
hoog en droog. 
iemands naam en faam. 
schot en lot. 

Hetzelfde rhytme hebben: 
angst en vrees. 
eb en vloed. 
goed en kwaad. 
heen en weer. 
beer en knecht. 
bier en daar. 
hooi en stroo. 
hoop en vrees. 
lang en slank. 
man en vrouw. 
mensch en diet. 
ntt en dan. 
oog en hart. 
Oost en West. 
oud en jong. 
met raad en daad. 
vrouw en kind. 
bloesem en vrucM. 
borer en kaas. 
boven en behalve. 
hal f  en half. 
beer en meester. 

1) Vgl. het Mhd. sftr unde srteze. 
~) Ook betwixt and between. 
8) Vgl. her Fransche son raattre er seigneur. 

off  and on [ =  af en toe]. 
black and blue. 
through thick and thin. 
this and that. 
through and through. 
down and dale. 
f rank and free. 
house and home. 
in and out. 
more and more. 
stark and s t i f f  
time and tide. 

f ire and flame. 
weal and woe. 
who and what. 
sweet and sour ~). 

high and dry. 
one's good name and fame. 
scot and lot. 

fr ight  and fear. 
ebb and flow. 
good and ill. 
to and fro, back and forth. 
lord and loon. 
here and there. 
hay and straw. 
hopes and fears. 
long and lank. 
man and wife. 
man and beast. 
now and then. 
eye and heart. 
East  and West. 
old and young. 
by word and deed. 
wife and child. 

f lower and fruit. 
butter and cheese. 
over and above. 
half-and-haifg). 
lord and masterS). 
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kernel en aarde, heaven and  earth x). 
honker en dorst, hunger and  thirst2). 
moeder ett kind. mother and  child. 

trouble and  care. 
moeite en zorg. labour and  care. 

naam en adres, name and  address. 
peper en zout. pepper and  salt. 
suiker en melk. sugar  and  milk. 
vader en zoon. fa ther  and  son. 
tusschen vinger en duim. between f inger  and  thumb. 
winst en verlies, prof i t  and  loss. 
heer en dame. lord and  lady. 
kalm en rustig, calm and  quiet. 
tUd en moeite, time and  trouble. 
wis en zeker, sure and  certain. 

N o g  talrljker zijn de voorbeelden van letterlijk overeensternrnende en- 
verbindingen met  verschillend rhytme,  waarbij echter te bedenken valt, dat  
bij her vervoegen der  werkwoorden ook her rhy tme  weer kan harmonieeren.  

pray and  beseech. 
bidden en sme~ken, pray and  implore. 

bloem en blad. 

dood en verderf. 

in eer en deugd. 
*'ten en drinken. 
geven en nemen. 
haat  en n~id. 
haken en oogen. 
kebben en houden. 
bet hoe en waarom. 
keieers en koningen. 
host en inwoning. 
kunsten en wetensckapen. 
leven en laten leven. 
lezen en sckrijven. 
maken en breken. 
menschen en dingen. 
moeite en kosten. 
muziek en zang. 
naald en draad. 

f lower  and  leaf. 
death and  destruction. 
death and  perdition. 
death and  bane (Shakespeare). 
in honour and  virtue. 
f o o d  and  drink 8). 
give and  take. 
hate and  envy oo 4). 
hooks and  eyes 5). 
have and  hold. 
the whys and  wherefores e). 
emperors and  iu'n~. 
board and  lodging. 
arts and  sciences, o~ 
live and  let live. 
read and  write. 
make and  break. 
men and  things. 
trouble and  expense. 
music and  song. 
needle and  thread. 

1) Vgl. her Fransch /a terre et le ael ~ lucht en water, maar appeler terrr et ciel gtla 
vengeance. Ook in bet Mhd. reeds himel und erde. 

2) Reeds in her Mhd. hunger nude durst. 
s) Het Fransch heeft le boire et le manger. 
4) Reeds in her Mhd. haz unde nft. 
�9 ~) Vgl. her Fransche des portes et des antwaux. 
8) Vgl. in her Fransch (coraprendre) pOurqnoi et comment. 



144 

ooms en tantes. 
oorzaken en gcvolgen. 
dotten en pannen. 
fatten en muizen. 
recht en billVk. 
steden en dorpcn. 
te pas en te onpas. 
t~id en geld. 
tVd en geiegenheid. 
vddr en aehter. 
vrede en voorspoed. 
vmugde en leed. 
vriend en v~and. 
vroeg en laat. 
vuur en lieht. 
te vuur en te zwaard. 
werken en zwoegen. 
wind en golven. 
met wortet en tak. 

uncles and aunts. 
causes and consequences. 
pots and pans. 
rats and mice. 
right and jus t  1). 
towns and villages. 
in season and out (of season). 
time and money. 
time and occasion. 
before and behind. 
peace and p, rosperity. 
joys and sorrows. 
friend and foe. 
early and late. 
fuel  and light. 
with fire and sword. 
toil and moil. 
winds and waves. 
root and branch. 

In enkele gevallen kan de Hollandsche tweeledige verbinding niet tweeledig 
weergegeven worden, zooals bijv. z i jn d o e n  en l a t en ,  in 't Engelsch h/s 
doings2); j a  en a m e n  z e g g e n ,  in her Eng. say yes to everything of say 
amen to everything; v 6 6 r  d a g  en d a u w ,  before dawn; g i f t  en ga l  spuwen ,  
vent one's venom enz. Omgekeerd is sores her Engelsch tweeledig, waar her 
Hollandsch een ~6nledig equivalent heeft, zooals o. a. over head and ears, 
t o t  o v e r  de  o o r e n ,  be even and quit, k ie t  zijn, be sick (and tired) of, 
b e u  zi jn  van,  f o r  good and all, v o o r  g o e d ,  upon my word and honour, 
o p  mi jn  w o o r d ,  wear and tear of tear and wear, s l i j t a g e  enz. 

Van bijzonder belang zijn echter die verbindingen met en  en of  enz., 
waarin her Hollandsch de omgekeerde orde vertoont van her Engelsch, zoodat 
de parallellen als het ware centrifugaal uit6~nwijken. Bekende voorbeelden 
hiervan zijn: m i n  of m e e r  = more or less of beter nog o p  w a t e r  en 
b r o o d  = upon bread and waterS). Van deze soort van parallellen volgt 
hieronder een vrij volledige verzameling. Bij enkele echter laat het Engelseh 
meer speelruimte toe dan de correspondeerende Hollandsche verbinding. 
Alphabetisch gerangschikt krijgen wij zoo: 

angst en vrees. 
(in) bosch en veld. 
borer en brood. 
buigen o f  barsten. 
dansen en springsn. 

dood en gevaar. 

dood o f  levend. 

1) Vgl. her Mhd. billich untie reht. 

fear  and anxiety. 
(in) field and forest. 
bread and batter. 
break or bend. 
caper and dance. 
danger and death. 
peril a n d  death. 
alive or dead. 

2) Vgl. echter he knows all our goings out and comings in. 
8) Ook in her Fransch au pain ef ~ l'eau. 
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eb en vloed. 
ernst en luim. 
even  en oneven.  

even of oneven. 
de gaande en komende man. 
geboren en gelogen. 
gebreken en tehortkomingen. 
geheel en al. 
geheel of  gedeettel~k. 
gekookt en gebraden. 
voor gem of goede woorden. 
goede en kwade. 
goed en wet. 
met hand en land. 
have en goed. 
heeren en dames. 
heinde en vet. 
in hoehen en galen. 
gaven van hoofd en hart. 

hou en trouw. 

met hum en hoar. 
huts en haard. 
haas en brood. 
halk en steenen. 
ham en borstel. 
Met of dubbel. 
klein en groot. 
hop en staart. 
host en kleeren. 
koud en heel uit een mond blt~zen. 
kousen en schoenen. 
kracht en slof 
lakens en dekens. 
land en vorst. 
de land- en zeemacM. 
leugen en bedrog. 
licht en bediening. 
fief en aardig. 
links en rechts. 
los en vast. 
moat en r#m. 
man en muis. 

Vgl. her Fransehe Iv f lux  et le reflux. 
Ook for  meed or money. 

f lux and reflux 1). 
jest and earnest. 
odd and even. 
odd or even. 
comers and goers. 
bred and born. 
omissions and defects. 
all and whole. 
in part or in all. 
roasted and boiled. 
for  love or money 2). 
bad(s) and good(s). 
well and good. 
tooth and nail. 
goods and chattels. 
ladies and gentlemen. 
far  and near. 
in holes and corners. 
gifts of heart and head. 
true and teal 

[ real and teal. 
hair and hide 8). 
hearth and home. 
bread and cheese. 
bricks and mortar. 
brusk and comb. 
double or quits. 
great and small. 
tail and top. 
bag and belly. 
blow hot a.nd cold. 
shoes and stockings. 
matter and force. 
blankets and sheets. 
king and country. 
the sea and land forces, oo 
fraud and falsehood. 
service and light. 
nice and kind of sweet and lovely. 
right and left. 
(play) fast  and loose. 
rhyme and metre. 
mouse and man. 

Vgl. her mede verouderde hide and hair en hide and hue. Her hedendaagseh gebruik 
eischt voor ons m e t  h u i d  en h o a r  het Eng. body and bone~, shin and all~ neck and crop, 
neck and heels of holus bolus, terwijl bij Shakespeare hog voorkomt flesh and felL 

10 Vol. I 
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maten en gewichten. 
merg en been. 
middelen en wegen. 
rain of  meet. 
mond- en klauwzeer. 
nat noeh drooK. 
zijn natje en zijn droog]e. 
voor oog en hand. 
er op of  er onder. 
met pak en zak. 
pifl en booK. 

reeht en bill~ik. 

rechten en plichten. 
rust en beweginK. 
rust en vred~ 
schaden en baten. 
schoenen en laarzen. 
spek en boonen. 
suiker en melk. 
(seheiden) van tafel en bed. 
Keen titel o f  jota. 
toga en bef 
van top tot teen. 

troost en steun. 
verKeven en verKeten. 
vddr- en acMeruit. 
vorm en gedaante. 
vruag en aanbod. 
vreugde en leed. 
vroeK of  laat. 
water en melk. 
w a t e r  en  vaur .  

tusschen water en wind. 
weer en wind. 
hun wenschen en verlangens. 
tegen alle wet en recht. 
willens en wetens. 
wind en Ket~. 

weights and measures x). 
bone and marrow, oo 
ways and means. 
in a greater or less degree 
foot- and mouth disease. 
neither bite nor sup. 
his grub and his bub. 
for  the hand and eye. 
(it is) sink or swim. 
with bag and baggage. 
bow and arrow 2). 
meet and right. 
j u s t  and right, oo 
duties and rights, oo 
motion and rest. oo 
peace and rest of peace and quiet. 
profits and losses. 
boots and shoes. 
beans and bacon. 
cream and sugar. 

from bed and board. 
no jo t  or title, oo 
band and gown. 
from heel to crown of from soie to 

c r o w n  8). 
help and comfort. 

forget and forgive. 
backwards and forwards. 
shape and form. 
demand and supply 4). 
sorrow and joy. 
late or early. 
milk and water. 
fire and waterS). 
between wind and water. 
wind and weather. 
their wants and wishes. 
contrary to all right and law. 
knowingly and wilfully 6). 
wind and turn. 

1) Ook in her Fransch les poids et mesures. 
st Vgl. het Fransche des arcs et des flbches. 
8) Vgl. het Fransche des pieds ~ la t~te, de pied en cap, maar ook de la t~te aux piede. 
4) Vgl. her Fransche la loi de goffre et  de la demande, is het Engelseh yank ook supply 

and demand. 
a) In het Eng. is de uitdrukking go through f ire  and water f o r  a person, - -  vgl. her 

Fransche c'est le fou  et l'eau; ons: die twee zijn water en vuur. 
s) Vgl, her Mhd. mit diner wizzende and mit dinem willen. 
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wit en blauw. 
wit en rood. 
zacht en kalm. 
zeden en gewoonten. 
z~n eeggen en doen. 
zeilen of  vemuipen. 
ziel en lichaam. 
'S legens  zoe t  eli z u u r .  

' s Qravenhage. 

blue and white. 
red and white. 
calm and quiet. 
manners and morals. 
his doings and sayings. 
sink or swim. 
body and soulS). 
the bitters and sweets of  life. 

F. P. H. PRICK VAN WELY. 

V A R I A .  

JUSTINUS KERNER: D E R  R E I C H S T . E  F U R S T .  

Preisend mit viel schb'nen Reden 
lhrer Ldnder Weft und ZaM, 

Saflen viele deutsche Fiirsten 
Einst zu Worms im Kaisersaal. 

Ks ist die bekannte wfirttembergisehe Nationalanekdote, die durch Kerners 
Gedicht Verbreitung weit fiber das ,,Schw~ibische IAndle" hinaus gefunden 
hat. Der Herzog yon Sachsen ist nicht ohne Grund stolz auf die reichen 
Bergwerke seines Landes, tier Pfalzgraf bei Rhein hebt die Fruchtbarkeit der 
wein- und getreidereichen Rheinebene hervor, Ludwig yon Bayern ffihrt die 
Gr6Be seiner St/idte und den Reichtum seiner Kl6ster ins Treffen, Wiirttem- 
bergs geliebter Herr jedoch, Graf Eberhard im Bart, dessen Gebiet nicht die 
Vorziige der m/ichtigen Nachbarl/inder besitzt, spielt den h6chsten Trumpf aus: 

Sprach: Mein Land hat kleine Stddte, 
Trdgt nicM Berge silberschwer; 

Dock ein Kleinod hglTt' s verborgen: - 
Daft in Wdldern, noch so grofl, 

Ich mein Haupt kann kiihnlich legen 
Jedem Untertan in Schofl. 

Uber die Quelle dieses anmutigen Gediehtes ist an den versehiedensten 
Stellen, haupts~ehlieh in Tageszeitungen, berichtet worden. So finden sich 
Beitr~.ge in der Besonderen Beitage des Staatsanzeigers f i ir  Wiirttemberg, 1892, 
p. 121" flgg. (W. Zeller), in den Beilagen zur Allgemeinen Zeitung, 1892, No. 
203 ((3. Weisstein), No. 209 (H. Knapp), 1895, No. 184 (E. Nestle), in der 
Besonderen Beilage des Staatsanzeigers f i ir  Wiirttembe/g, 1895, No. 11/12 
(E. Nestle), 1903, No. 7/8 (J. K. Breehenmaeher), in den Miinchener Neuesten 
Nachrichten, 1913, No. 118 (gl.) und in R. KrauB, Wiirttembergische Fiirsten 
in Sage und DicMung, Stuttgart 1893. Trotz der zahlreichen Nach.weise kann 
man nieht sagen, dab die Quelle gefunden w~.re; die Fassungen stimmen 
in der Hauptsaehe iiberein, keine verrAt besondere Verwandtsehaft mit dem 
Wortlaut des Kernersehen Gediehtes. 

1) Vgl. het Fransche corps el &he in de uitdrukking ~tre devoud ~ qqn corps r ame: met  
hart en ziel en her Mhd. llp und s~le. 


